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สมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๑๒ 
๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 

 

การจดัการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศนูยก์ลาง 
(Community-centered system management for becoming a Rational Drug Use country) 

 

นโยบายประเทศใชย้าอย่างสมเหตุผล มุ่งจดัการระบบยาโดยชุมชนเป็นศูนยก์ลาง เพื่อใหป้ระชาชน
ปลอดภยัจากการใช้ยา มคีุณภาพชวีติที่ดี และสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพ โดยสรา้งการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน หน่วยงานรฐั และเอกชน ในการออกแบบระบบสุขภาพชุมชน มรีะบบการเฝ้าระวงั เตอืนภยั การสรา้ง
ความรอบรูด้า้นการใชย้าอย่างสมเหตุผล และมคีวามสามารถในการดแูลตนเองเบือ้งตน้เมื่อเจบ็ป่วย  

 
สมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิครัง้ทีส่บิสอง 

 ได้พิจารณารายงานเรื่อง การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็น
ศูนยก์ลาง๑  
 รบัทราบ ว่านโยบายประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล มุ่งแก้ปัญหาระบบยาในชุมชนอย่างยัง่ยนื โดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยมเีป้าหมายสูงสุดคอืประชาชนไทยปลอดภยัจากการใช้ยา มคีุณภาพชวีติที่ดจีาก
การใชย้าอย่างสมเหตุผล และประเทศไทยมคีวามมัน่คงของระบบสุขภาพ และสนับสนุนการด าเนินงานตาม
มตสิมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิครัง้ที ่๑ ครัง้ที ่๗ และครัง้ที ่๘ 

กงัวล ว่าแม้ว่าประชาชน จะไปใช้บรกิารจากโรงพยาบาลมากขึ้น และการซื้อยากินเองลดลง  แต่
กลบัพบว่าประชาชนกว่าครึ่งหนึ่ง ยงัได้รบัผลกระทบจากการใช้ยาทีไ่ม่ปลอดภยั และเกดิปัญหาจากการใช้
ยาในบ้าน ทัง้ที่สามารถป้องกนัได้ รวมถงึการใช้ยาในทางที่ผดิของกลุ่มเดก็และเยาวชน ส่วนหนึ่งเกดิจาก
ปัจจยัภายในบุคคลและปัจจยัสิง่แวดล้อมในชุมชน รวมถึงยงัไม่มรีะบบที่ชดัเจนในการเชื่อมโยงกนั ตัง้แต่
ระบบข้อมูล  การก ากบัดูแลการใช้ยาในสถานพยาบาลทัง้รฐัและเอกชน  จนสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหา
ระบบยาในชุมชนได ้ 
 ห่วงใย ว่าประเทศไทย ยงัไม่มรีะบบการจดัการข้อมูลยาส าหรบัประชาชน หรอืค าแนะน าส าหรบั
ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ขณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ทาง
อนิเทอรเ์น็ตไดง้่าย และขาดการกลัน่กรองดว้ยขอ้มูลรอบดา้น จนท าใหเ้กดิอนัตรายจนถงึเสยีชวีิตจากการใช้
ยาและผลติภณัฑ์สุขภาพได ้นอกจากนี้ปัญหาการใชย้าที่ป้องกนัได้  ยงัจ าเป็นต้องได้รบัการจดัการในพื้นที่
ทุกระดบั รวมถงึครอบครวัและชุมชน 
 ชืน่ชม ว่าการมพีระราชบญัญัตริะบบสุขภาพปฐมภูม ิพ.ศ.๒๕๖๒ จะท าให้ประชาชนเขา้ถึงบรกิาร
สุขภาพได้ดยีิง่ขึ้น และชื่นชม กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิสภาเภสชักรรม 
สมาคมเภสชักรรมชุมชน ซึ่งออกแบบระบบบรกิารสุขภาพในระดบัปฐมภูม ิโดยน ารา้นยาที่ไดม้าตรฐานมา
เป็นหน่วยบรกิาร  ซึง่จะช่วยสง่เสรมิการใชย้าอย่างสมเหตุผลและปลอดภยั  

 
๑ สมชัชาสุขภาพ ๑๒ / หลกั ๔ 

สมชัชาสุขภาพ ๑๒. มติ ๔ 
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ตระหนัก ถงึประเทศไทยจ าเป็นต้องมรีะบบสรา้งความปลอดภยัในการใชย้า ลดการรกัษาและใช้ยา
โดยไม่จ าเป็นในระบบส่งต่อระหว่างสถานบรกิารสุขภาพ โดยเชื่อมโยงขอ้มูลผูป่้วย ทัง้การไปรบัการรกัษาที่
ภาครฐัและเอกชน รวมถงึการสรา้งตราสญัลกัษณ์ เพื่อใหป้ระชาชนมัน่ใจในการได้รบัยาและการรกัษาอย่าง
สมเหตุผล ตลอดจนมกีลไกก ากบัดแูล การมขีอ้บญัญตัขิององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ กรุงเทพมหานครและ
เมอืงพทัยา เพื่อเฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านยา และการสร้างความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เมื่อ
เจบ็ป่วย ทัง้การใชย้าและไม่ใชย้า 
 เห็นว่า ประชาชนต้องปลอดภยัจากการใช้ยา ไม่ว่าจะไปรบับรกิารที่หน่วยบรกิารสุขภาพรฐัหรอื
เอกชนใดๆ ในทุกระดบั รวมถงึประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูยา ทีถู่กต้อง น่าเชื่อถอื ตลอดจนสามารถดูแล
สุขภาพเบื้องต้นได ้เมื่อเจบ็ป่วย ทัง้การใชย้าและไม่ใชย้า บุคลากรในหน่วยบรกิารแต่ละระดบัมคีวามรูเ้รื่อง
การใชย้าอย่างสมเหตุผล 
 

จงึมมีตดิงัต่อไปนี้ 
๑. ขอใหก้ระทรวงสาธารณสุข ร่วมกบักระทรวงทีเ่กี่ยวขอ้ง สถานพยาบาลและสถานบรกิารสุขภาพ

ทัง้ภาครฐัและเอกชน ทัง้แผนปัจจุบนัและแผนไทย ผูน้ าทางศาสนา อาสาสมคัร ด าเนินการและสนบัสนุนการ
มสี่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในชุมชน รวมทัง้ร้านค้าเอกชน ในการออกแบบระบบสุขภาพชุมชน และสร้าง
ความตระหนัก สร้างความรูเ้พื่อขบัเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนยก์ลาง รวมถงึการใช้
กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต /คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และ
คณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวขอ้งด้านสุขภาพ หรอืการใช้กติกาชุมชนหรอืธรรมนูญสุขภาพเป็นเครื่องมอื โดย
ค านึงถงึระบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยั วฒันธรรมประเพณีวถิชีวีติของประชาชน 

๒. ขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดบั ร่วมกบั ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสรมิ
สุขภาพ ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสนับสนุนบรกิาร
สุขภาพ กรมอนามัย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัทุกจงัหวดั ร่วมมอืกบัหน่วยงานและภาคทีีเ่กี่ยวขอ้ง สนับสนุนองค์ความรูแ้ละ
งบประมาณแก่ชุมชนต้นแบบให้มีระบบการเฝ้าระวงั เตือนภัย รอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและมี
ความสามารถในการดูแลตวัเองเบื้องต้นเมื่อเจบ็ป่วย รวมทัง้การผลกัดนัให้มเีทศบญัญัติ/ขอ้บญัญัตริองรบั 
ตลอดจนสนับสนุนการใชภู้มปัิญญาพืน้บา้น สมุนไพร และแพทยแ์ผนไทย การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้และ
การขยายเพือ่ใหค้รอบคลุมทุกชุมชน  

๓. ขอให ้กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมมอืกบัหน่วยงานและภาคใีนระดบัชาติและท้องถิน่  พฒันาและเผยแพร่ชุดความรู้ที่เข้าถึง
เขา้ใจและปฏบิตัไิดง้่าย และใหม้เีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นระดบัชุมชน โดยมอีงคป์ระกอบของทุกภาคส่วนให้
มสี่วนร่วม ในการใชย้าอย่างสมเหตุผลอย่างสอดคลอ้งกบับรบิทวถิีชุมชน และสนับสนุนใหส้ถานศกึษาทัง้ใน
ระบบและนอกระบบ พัฒนาหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยค านึงถึง
วฒันธรรม วถิชีวีติ โดยเฉพาะโรงเรยีนผู้สูงอายุ โดยมกีระบวนการเสรมิสรา้งความรอบรูใ้นการใช้ยาในการ
เรยีนการสอนทุกระดบั รวมถงึมรีะบบการจดัการยาและความรอบรูด้้านสุขภาพในโรงเรยีน และส่งเสรมิให้
เกดิโรงเรยีนตน้แบบ โดยใหม้กีารตดิตามประเมนิผลทีเ่กดิขึน้ 
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๔. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) และกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ด าเนินการควบคุมก ากับติดตามบังคบัใช้กฎหมาย ควบคุมโฆษณาที่ไม่
เหมาะสมเกี่ยวกบัการใชย้า และร่วมมอืกบัส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ กองทุนพฒันา
สื่อปลอดภยัและสรา้งสรรค ์กรมประชาสมัพนัธ์ ร่วมกบัสื่อทุกประเภทและเครอืข่ายทุกระดบั สนับสนุนองค์
ความรู ้ชุดสื่อ และงบประมาณให้แก่สื่อทุกแขนงให้มคีวามรู้ความเขา้ใจเพื่อถ่ายทอดความรอบรู้และความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกช่วงวยั ทุกกลุ่มประชากร และผู้ประกอบการ ตลอดจนให้มแีหล่งข้อมูลความรู้ที่
ประชาชนเขา้ถงึไดง้า่ยและเชื่อถอืได ้ 

๕. ขอให้หน่วยบรกิารสุขภาพทุกระดบัทัง้ภาครฐัและเอกชน ด าเนินการให้เกิดการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในทุกกลุ่มประชากร เพื่อพฒันาสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในมติิใช้ยาอย่างสมเหตุผล และพฒันา
ระบบเชื่อมโยงขอ้มูลการใช้ยาของผู้ป่วยอย่างเป็นรูปธรรม โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ออกแบบให้มกีารเชื่อมโยงประวตัิการรกัษาและการใช้ยาในสถาน
บริการสุขภาพทุกระดับ  ทัง้รัฐและเอกชน โดยมีระบบการเข้าถึงข้อมูลและการรักษาความลับที่มี
ประสทิธภิาพ 

๖. ขอให้ หน่วยงานที่ดูแลระบบหลกัประกนัสุขภาพทัง้รฐัและเอกชน ได้แก่ ส านักงานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) กรมบญัชกีลาง ส านกังานประกนัสงัคม ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิ
การประกอบธุรกิจประกนัภยั สมาคมประกนัชวีติไทย พจิารณาสนับสนุนระบบการก ากบัดูแลตดิตามการ
เบกิจ่ายยาใหเ้ป็นไปตามแนวทางการใชย้าอย่างสมเหตุผลและการใชย้าในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิ 

๗. ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกบักระทรวงที่เกี่ยวขอ้ง ก าหนดหน่วยงานที่มภีารกจิเฉพาะใน
การจัดการเชิงระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทุกระดับ โดยเป็นกลไก
ระดบัประเทศ 

๘. ขอให้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนา
ฐานขอ้มูลเฝ้าระวงัและแจ้งเตือนภยัด้านยาและผลติภัณฑ์สุขภาพส าหรบัชุมชนใช้ในการตรวจสอบความ
ปลอดภยัและเป็นขอ้มลูอา้งองิทีถู่กตอ้ง น่าเชื่อถอื เขา้ถงึงา่ย  

๙. ขอให้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยร่วมมอืกบัผู้ผลติ ผู้น าเขา้ยา เร่งพฒันากลไก
การก ากบัดูแลผลติภณัฑ์ยา โดยค านึงถงึการใช้ยาของประชาชน และน าไปใช้ในระบบสุขภาพ รวมถงึการ
ตดิตาม การตรวจสอบยอ้นกลบั การทบทวนทะเบยีนต ารบัยา และตรวจสอบเอกลกัษณ์ยาทีถู่กตอ้ง 

๑๐. ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมอืกบักระทรวงการต่างประเทศ ด าเนินการในเรื่องการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในจงัหวดัรอยต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น รวมถงึความร่วมมอืกบัองคก์รระหว่างประเทศในการ
ดแูลผูล้ีภ้ยัในการใชย้าอย่างสมเหตุผล 

๑๑. ขอใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิรายงานความกา้วหน้าตามมตใินสมชัชาสุขภาพ
แห่งชาต ิครัง้ที ่๑๔ 

 
 
 


